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Drage učenke in učenci ter spoštovani starši!  

Obveščamo vas, da se v ponedeljek, 22. 2.  2021, vzgojno izobraževalno delo za učence od 1. 

do 9. razreda nadaljuje v prostorih šole. Vzgojno – izobraževalno delo v prostorih šole poteka 

za vse učence v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih 

ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Vzgojno 

izobraževalno delo za učence 1. VIO poteka po že ustaljenem protokolu. Predmetni pouk v 

drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka. Učenci/učenke učilnic ne 

menjajo, vanje pa vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom, ki je 

bil nastavljen pred zaprtjem šole z nekaj spremembami, ki jih bodo učenci prejeli naslednji 

teden).  

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO V ŠOLI: 

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole, naj se po priporočilih NIJZ, udeležujejo le 

zdrave učenke in učenci. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.  

NAČIN PRIHAJANJA IN ODHAJANJA DOMOV – ŠOLSKI PREVOZ: 

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je to mogoče, v drugih primerih 

pa starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo /brez združevanja učencev/. V primeru, 

da starši nimate druge možnosti, bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom. 

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo šolskih prevozov vsebujejo priporočila NIJZ, ki so 

dostopna na naslednji povezavi:  https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19  

Učenci - vozači morajo med vožnjo z avtobusom uporabljati zaščitno masko (priskrbite starši)  

in si ob vstopu razkužiti roke. 

Organizirani šolski prevoz  bo potekal po naslednjem voznem redu.  

VOZNI RED AVTOBUSOV: 

Zjutraj-prevoz v šolo 

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 2.vožnja 

Suha Veja 6.55 7.55  

Draženci 14b 6.56 - 7.51 

Draženci 76c 6.57 - 7.52 

Draženci obračališče 6.59 - 7.55 

Draženci 21d 7.01 - 7.57 

Draženci 34 7.02 - 7.58 

Turnišče - Mercator 7.04 7.59  

Turnišče - Na postajo 15 7.06 8.01  

AP Poljska cesta 7.09 8.04  

AP Šparovček Sp. Hajdina 77   8.03 

OŠ Breg 7.12 8.07 8.06 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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Popoldan-prevoz domov 

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja 

OŠ Breg 13.10 14.00 15.15 

AP Poljska cesta 13.14 14.04 15.19 

Turnišče - Na postajo 15 13.16 14.06 15.21 

Turnišče - Mercator 13.18 14.08 15.23 

Draženci 34 13.20 14.10 15.25 

Draženci 21d 13.22 14.12 15.27 

Draženci obračališče 13.24 14.14 15.29 

Draženci 76c 13.26 14.16 15.31 

Draženci 14b 13.28 14.18 15.33 

Suha veja 13.30 14.20 15.35 
 

VSTOP V ŠOLSKI PROSTOR: 

Učenci v šolsko stavbo vstopajo in iz stavbe izstopajo posamično ob upoštevanju varnostne 

razdalje skozi dva vhoda (odvisno od oddelka, ki ga obiskujejo). V kolikor bodo prišli in bodo 

vrata zaprta, uporabite zvonec pri stranskih vratih. 

Ob vstopu na šolsko dvorišče, v šolo in do vstopa v učilnico imajo učenci obrazne maske. V 

učilnicah jih snamejo. Za maske poskrbite starši.  

 Učenci 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 9.b razreda vstopajo skozi glavni 

vhod šole.  

 Učenci 3. b, 4.a, 5.a, 5.b in 8.b razreda vstopajo skozi stranski vhod šole.  

 Prijavljeni učenci v jutranje varstvo vstopajo po že znanem protokolu.  

 

Starši v šolo ne vstopate, otroke oddate pri vhodu. Ko po pouku pridete po njih, jih prav tako 

počakate pred vhodom in ravnate v skladu z navodili, ki so objavljena na vhodnih vratih. 

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE: 

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo za učence 1. razreda. Pred vstopom pozvonite pri 

stranskem vhodu.   

Jutranje varstvo bo glede na vaše prijave potekalo od 6.00 ure.  

Izvajalo se bo tudi podaljšano bivanje za učence od 1. do vključno 3. razreda. Podaljšano 

bivanje bo potekalo predvidoma od konca pouka do odhoda učencev domov, vendar ne dlje 

kot do 16.00.  

Za učenke/učence 4. in 5. razreda se bo organiziralo podaljšano bivanje le za tiste 

učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da bo potreba za učence (4. in 5. razred) 

se bo oblikovala heterogena skupina podaljšanega bivanja. V tem primeru  je uporaba zaščitnih 
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mask za učenke/učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine. 

Prosimo vas, da razmislite ali vaš otrok nujno potrebuje podaljšano bivanje. Daljši čas druženja 

in bivanja v šoli pomeni večjo možnost za morebitni prenos okužbe. V ponedeljek otroci 

potrebo (4. in 5 razred) javijo razredničarki. Priložen obrazec natisnite, izpolnite in ga oddajte 

ali pa željene podatke zapišite na list papirja, zapišite datum in se podpišite.  

 

Samo za učence 4. in 5. razreda. Za učence od 1. do 3. razreda velja predhodna prijava.  
 
Podpisani _________________________________________ s podpisom potrjujem, da za 
  (ime in priimek starša oz. skrbnika) 
 
mojega otroka ______________________________________,učenca/ko _______razreda                                
                                    (ime in priimek otroka) 
 
posredujem naslednje podatke (obkrožite): 
           
a) Potrebuje varstvo v OPB:  DA  do ________ (vpišite uro) NE 
  
b) V šolo/iz šole bo prihajal-a/odhajal-a:   peš    z lastnim prevozom           z avtobusom  
 
c) Kosilo:                  DA    NE 
 
                                                                                                           Podpis staršev/skrbnikov:  
 
                                                                                                           ______________________________ 
 

 

ŠOLSKA PREHRANA: 

Šola bo organiziral šolsko malico in kosilo za tiste otroke, ki so se prijavili. Pri tem bomo 

upoštevali priporočila NIJZ. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način 

tako kot pred zaprtjem šol, zato v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, 

starši prehrano odjavite sami preko telefonskega klica ali sporočila v tajništvu šole. Jedilniki 

bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko. Urnik kosil bo ponovno usklajen v 

tem tednu. Prijavo na kosilo bodo razredniki preverili v ponedeljek, 22. 2. 2021.  

 

POUK: 
 

Pouk bo časovno  potekal po urniku kot pred zaprtjem šole v matičnih učilnicah z nekaj 

spremembami. Vstop v šolo je odvisen od začetka pouka. V ponedeljek, 22. 2. 2021 učenci 1. 

VIO vstopajo po ustaljenem urniku. Učenci od 4. do 9. razreda ta dan pridejo pred vhod šole 

ob 8.10 uri, kjer jih učitelji razredniki počakajo na zato določenih mestih (tablica z razredom). 
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Učitelji razredniki jih odpeljejo do vhoda in jih skupaj z dežurnimi osebami usmerijo v matične 

učilnice in garderobe.  

Učenci imajo maske, gredo do garderobe in v učilnice, ki so zanje določene. V miru počakajo 

in se pripravijo na pouk.  

Učenci v šolo prinesejo šolske potrebščine, po urniku. Menjavanje in posojanje potrebščin je 

odsvetovana oz. ni dovoljeno iz varnostnega razloga. 

Razporeditev skupin – oddelkov :  

RAZRED RAZREDNIK ŠTEVILO 
UČENCEV 

MATIČNA  
UČILNICA 

GARDEROBA 

1.a Mateja Grbavac 18 BU 13 pred učilnico BU 13 

1. b  Ivanka Vidovič 18 BU 11 pred učilnico BU 11 

2. a Dragica Lončarič 25 BU 12 pred učilnico BU 12 

3. a Brigita Kopajnik 22 BU 14 pred učilnico BU 14 

3. b Mojca Vodušek 21 BU 15 pri stranskem vhodu 

4. a Lea Florjančič 23 AU 22 garderobne omarice pred 
učilnico AU 22 

5. a Simona Kornik 23 AU 24 garderobne omarice pred 
učilnico AU 12 

5. b Daniela Pernat 23 AU 21 garderobne omarice pred 
učilnico AU 12 

6. a Mija Jeršič 16 BU 02 garderoba - zaklonišče 

6. b Bojana Murko 16 AU 14 garderoba - zaklonišče 

7. a Uroš Sagadin 16 AU 12 garderoba - zaklonišče 

7. b Nevenka Petek 18 BU 01 garderoba - zaklonišče 

8. a Andreja Roškar Kop 18 AU 13 garderoba - zaklonišče 

8. b Tomaž Vindiš 16 BU 03 garderoba – pred tajništvom 

9. a Andreja Letonja 
Vučić 

21 BU 04 garderoba - zaklonišče 

9. b Helga Mihelač 20 AU 05 garderoba - zaklonišče 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE ORGANIZACIJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA:  

Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolah in zavodih se je potrebno 

zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih 

ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato vas prosimo, da pri organizaciji in izvedbi 

vzgojno - izobraževalnega dela upoštevate:       

 Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene 
stroke (npr. prihod v šolo, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, na WC…). 
Učenke/učenci uporabljajo maske ves čas, razen takrat, ko so v matični učilnici. Opozoriti 
vas želimo na obvezno uporabo mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole, ko so 
na dvorišču učenci različnih oddelkov in ko ni organizirana dejavnost . 
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 Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih.   

 Pouk v manjših učnih skupinah  za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja.  

 Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira 
znotraj istega oddelka oz. mehurčka.  

 Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno izvajajo na daljavo ali v matičnem 
oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za 
učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.  

 Dnevi dejavnosti se bodo izvedli na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine  z 
upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.  

 Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije 
se do nadaljnjega ne izvajajo.  

 Poseben poudarek bomo namenjali in vzpodbujali telesni dejavnosti in ohranjanju telesne 
zmogljivosti ter  izvajali čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti (minutka za gibanje) ob 
upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna razdalja, zračenje 
prostora…).  

 Malica se za vse učenke/učence od 1. do 9. razreda se organizira v učilnici, v kateri se 
izvaja pouk oddelka.  

 Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v 
času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učenkam/učencem priporočamo, da imajo s 
seboj dodatna oblačila.  

 V naslednjem tednu od 22. 2. do 26. 2. 2021 ne bomo izvajali RaP dejavnosti.  

 Izvajale so bodo le tiste interesne dejavnosti, ki jih bo lahko šola izpeljala v homogeni 
skupini oddelka. Čas izvedbe bodo javili mentorji.  

 V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso 
del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.   

 Tudi v zasebnem življenju upoštevate priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije 
odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine, v upanju da čim dlje ostanemo v šoli.  

 Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo, oziroma po telefonu ali 
preko videopovezav.  

 O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. 
Odsotnost javite v tajništvo šole. Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo 
mogli obiskovati pouka v prostorih šole (daljše obdobje), strokovni delavci šole po 
ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri 
pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri 
neposrednem pouku v oddelku ostale/i učenke/učenci. 
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 Ob sumu okužbe, ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu 
okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole. 
Vodstvo šole ali učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo po 
učenca. Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole. Nadaljnje informacije 
staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba. 

 

Z veseljem vas pričakujemo v ponedeljek, 22. februarja 2021, ko boste ponovno sedli v 

šolske klopi. Seveda bomo upoštevali omejitve in ukrepe, ki jih je za nas predpisal NIJZ in 

MIZŠ.   

Zaposleni v šoli se bomo v največji meri, in v okviru naših možnosti, potrudili, da bo ponovno 

všolanje varno, tako za učence kot za delavce šole.  Zavedajmo se, da si nihče izmed nas ne 

želi ponovne karantene in dela na daljavo, zato prosimo, upoštevajmo navodila. 

 

Veselimo se ponovnega srečanja z našimi učenci. Vas, spoštovani starši, pa prosimo za dobro 

in strpno sodelovanje ter razumevanje tudi v bodoče.  

 

Prijazen pozdrav vsem in ostanite zdravi! 
 

Ptuj, 19. 2. 2021  

Zapis sestavila:  

Jasna Brec,                                                                                                        Milan Fakin, 

pomočnica ravnatelja                                                                                     ravnatelj 


